
P R O T O K Ó Ł   NR  XI/2011 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  28  GRUDNIA  2011  ROKU 
 

Załączniki do protokołu : 
 
UCHWAŁA Nr 70/XI/2011  w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/III/2010 Rady Gminy 
Radłów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2011, 
 
UCHWAŁA Nr 71/XI/2011  w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/III/2010 Rady Gminy 
Radłów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, 
 
UCHWAŁA Nr 72/XI/2011  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
 
UCHWAŁA Nr 73/XI/2011  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, 
 
UCHWAŁA Nr 74/XI/2011  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie za 
własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych, 
 
UCHWAŁA Nr 75/XI/2011  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na 
własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych, 
 
UCHWAŁA Nr 76/XI/2011  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok, 
 
UCHWAŁA Nr 77/XI/2011  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości rolnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 
do trzech lat, 
 
UCHWAŁA Nr 78/XI/2011  w sprawie regulaminów obiektów sportowych i 
rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Radłów. 
 
1. Uchwała nr 752/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Radłów na 2012 rok. 
 
2. Uchwała nr 753/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
określonego uchwała budżetową Gminy Radłów na 2012 rok. 
 
3. Uchwała nr 754/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Radłów. 
 
4. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie 
przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy. 
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P R O T O K Ó Ł   NR XI/2011 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW   
 

Z  DNIA  28  GRUDNIA  2011  ROKU 
 
 

     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając. 
 
Radnych obecnych według listy obecności – 15 
 
Spoza Rady w Sesji udział wzi ęli: 
 
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak, 
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz, 
- Radca Prawny Urzędu Gminy – Tomasz Głębocki, 
- Kierownik Referatu – Piotr Górski, 
- Kierownik GOPS – Zbigniew Nowak, 
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu. 
 
Porządek obrad XI Sesji: 
 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
 
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 
5. Przyjęcie uchwał w sprawach : 
 
1) zmian w budżecie gminy na rok 2011, 
2) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
3) przyjęcia budżetu gminy na rok 2012, 
4) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów 
nieruchomości gruntowych, 
5) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2012. 
 
6. Interpelacje i wnioski Radnych 
 
7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
 
8. Sprawy bieżące. 
 
9. Dyskusja. 
 
10. Zamknięcie obrad. 
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Streszczenie obrad : 
 
Ad.1. Otwarcia XI Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady – Irena Czubaj 
Zając. Powitała przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów i osoby spoza Rady 
zaproszone do referowania poszczególnych punktów porządku obrad. Na podstawie 
listy obecności stwierdziła 100 procentową frekwencję Radnych. 
 
Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. Wnioski o zmianę projektu w zakresie projektów uchwał zgłosili: 
- Wójt Gminy : 
1) wprowadzenie zgody na zawieranie umów dzierżawy, 
2) wprowadzenie regulaminu obiektów sportowych. 
- Skarbnik Gminy: 
1) wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2011. 
Rada w pierwszym głosowaniu jawnym przyjęła wnioski zgłoszone przez Wójta i 
Skarbnik, w drogim jawnym głosowaniu – przyjęła porządek obrad XI Sesji. 
 
Ad.3.  Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz na 
sali – przed rozpoczęciem obrad. Radni mieli możliwość zapoznania się z jego 
treścią. Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytania. 
Propozycja została przyjęta. Protokół z poprzedniej Sesji przyjęto w głosowaniu 
jawnym – jednogłośnie. 
 
Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat poinformował o wydarzeniach w okresie 
międzysesyjnym: 
- łagodna zima pozwoliła na oszczędności, do tej pory nie wydano środków na 
odśnieżanie, 
- odbył się Powiatowy Zjazd OSP w Oleśnie, wybrano Zarząd – w składzie jak 
poprzednio, 
- gmina prowadzi działania nad zmianą studium zagospodarowania przestrzennego, 
zainteresowane tematem są przede wszystkim dwie konkurencyjne firmy, które 
planują budowę na terenie gminy ferm wiatrakowych, 
- trwały prace nad projektem budżetu na rok 2012, 
- ogłoszono wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego. Niepokojące jest 
wyludnianie się Opolszczyzny ( w ciągu 10 lat ubyło 80 tys. mieszkańców). 
 
Ad.5. Przyjęcie uchwał w sprawach : 
 
1) zmian w budżecie gminy na rok 2011. 
Skarbnik Gminy przedstawiła z uzasadnieniem propozycje zmian obowiązującego 
budżetu. Radni nie zgłosili uwag do tematu. Uchwałę Nr 70/XI/2011 – przyjęto 
jednogłośnie. 
 
2) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Skarbnik Gminy 
zaproponowała wprowadzenie zmian i uzasadniła te propozycje. Radni przychylnie 
ustosunkowali się do tematu. Uchwałę Nr 71/XI/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Skarbnik Gminy przedstawiła 
kolejno: 
- wykaz przedsięwzięć na lata 2012 – 2015, 
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- objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015, 
- wieloletnia prognozę finansową Gminy Radłów na lata 2012 – 2015 wraz z 
prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2021. 
Ponadto Skarbnik odczytała załączoną do niniejszego protokołu Uchwałę Nr 
754/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 
grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Radłów. 
Uchwałę Nr 72/XI/2011 przyjęto jednogłośnie. 
 
4) przyjęcia budżetu gminy na rok 2012: 
Projekt budżetu został przesłany do wiadomości Radnym, następnie szczegółowo 
analizowany na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 20 
grudnia 2011 r. 
Skarbnik Gminy omówiła projekt dochodów i wydatków w poszczególnych działach, 
przychodów i rozchodów budżetu, dochodów związanych z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, wydatków 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami, dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, planu dotacji celowych udzielanych z budżetu, 
inwestycji finansowanych z budżetu gminy. 
 
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień na pytanie Radnego Bronisława Czaplińskiego w 
sprawie wydatków na funkcjonowanie Ludowych Zespołów Sportowych w 2012 roku. 
 
Skarbnik Gminy odczytała treść Uchwały Nr 752/2011 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii 
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Radłów na 2012 rok oraz 
Uchwały Nr 753/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
określonego uchwała budżetową Gminy Radłów na 2012 r. Uchwały – w załączeniu 
do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Uchwałę Nr 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 – przyjęto w obecności 15 Radnych – 
jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie 
 
5) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów 
nieruchomości gruntowych. 
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień do tematu. Sprawa dotyczy planowanej budowy drogi 
do budynków mieszkalnych położonych w Psurowie. Stan faktyczny jest taki, że 
mieszkańcy tych budynków – nie mają dojazdu do posesji. Właściciele gruntu (tj. 
Irena i Jan Dzierżon oraz Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu) wyrazili chęć 
nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy gruntu z przeznaczeniem na budowę 



 5 

drogi dojazdowej. Inwestycja finansowana będzie w sposób następujący: 70% 
Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu, 30% Gmina Radłów. 
 
Radni przyjęli jednogłośnie kolejno dwie uchwały: Nr 74/XI/2011 i 75/XI/2011 w 
sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów 
nieruchomości gruntowych. 
 
6) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2012. 
 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła propozycje tematów obrad i terminów ich 
realizacji w roku 2012. 
Radni uznali, aby przyjąć przedstawiony materiał, a w razie potrzeby uzupełnić 
tematykę w ciągu roku. 
Uchwałę Nr 76/XI/2011 przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie. 
 
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości rolnych na 
rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do lat trzech. 
Wyjaśnień do tematu udzielił Radca Prawny – Tomasz Głębocki 
Rada nie zgłosiła zastrzeżeń do tematu. 
Uchwałę Nr 77/XI/2011 – przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie. 
 
8) regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Radłów. 
Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy.  
W toku dyskusji omówiono: zasady korzystania z obiektów sportowych oraz 
odpłatność za to korzystanie. 
Wójt Gminy wyjaśnił: ceny za korzystanie z sali uwzględnione zostaną po ich 
kolegialnym ustaleniu w Zarządzeniu Wójta. Gospodarzem sali – jest Dyrektor 
Gimnazjum. 
Uchwałę Nr 78/XI/2011 – przyjęto w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych – 
jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie. 
 
Ad.6.  Interpelacje i wnioski zgłosili : 
 
Teresa Gielsok – w sprawie podjęcia starań o realizację budowy kanalizacji 
sanitarnej w Ligocie, 
 
Bronisław Czapliński – w sprawie banerów reklamowych dla klubów sportowych oraz 
nagłaśniania wydarzeń w gminie np. 50 lecie zawarcia związku małżeńskiego – 
żadna gazeta nie była poinformowana o uroczystości, 
 
Krzak Jacek – w sprawie przygotowania wniosków o nadanie odznaczeń 
państwowych wieloletnim Sołtysom (Wieczorek, Kobielska, Szopa), 
 
Gajek Józef – w sprawie wyjaśnienia stanu prawnego posesji – OSP Sternalice. 
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Ad.7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy : 
 
W związku z zawartym z gminami Gorzów Śląski i Praszka porozumieniem na 
budowę kanalizacji we wsi Kościeliska – Gmina nie może się wycofać ze wspólnej 
inwestycji, wystąpiliśmy jedynie z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji 
inwestycji. Gminy nie stać na kanalizowanie Ligoty. W pierwszej kolejności należy 
opracować nową koncepcje kanalizacyjną – zadanie to przewiduje się na rok 
przyszły. 
 
Banery reklamowe zostały zamówione . 
 
Podjęte zostaną działania dla szerszego rozpropagowania uroczystości gminnych 
oraz odznaczenia osób szczególnie wyróżniających się działalnością społeczną. 
 
W przypadku OSP Sternalice – zakończony został temat własności gruntu, obecnie 
wyjaśniany jest temat „samowoli budowlanej”. Zwrócić należy jednak uwagę na fakt, 
że źle się dzieje w OSP Sternalice. 
 
Ad.8 i 9.  Sprawy bieżące, dyskusja. 
 
Sołtys Wsi Wichrów zgłosił uwagi dotyczące budowy sieci Światłowodowej 
realizowanej przez Telekomunikację. 
 
Kierownik Gminnej Orkiestry Dętej poinformował o udanym występie 
bożonarodzeniowym, jaki wykonano w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu, 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówił działaniach 
podejmowanych, celem przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy. Informacja 
pisemna – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 
Ad.10.  Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając zamknęła obrady XI 
Sesji Rady Gminy Radłów. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


